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„Gazeta11 iese în fifi-care fii.
Atmmsite pentru Austro-Ungaria: 
Pe un anu 12 fl., pe șoso -uni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Dumlneoă 2 fl. pe ană.

Pentru România și străiuătait: 
Pe ună anu 40 franol,pe ș^hc 
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a so plăti înainte.

Brașovt, ^4 Ianuarie (5 Februarie) 1895.

Spaima guvernamentalilor^.
BrașovQ, 21 Ianuarie v. 1895

De multu n’amu cetită în or- 
gauulfi lui Max Falk unii articole 
scriau cu atâta temere și îngrijire, 
ca celu publicată în fruntea numă
rului seu de Sâmbătă.

Temerea și îngrijirea, ce a cu
prinsă pe „Pester Lloyd11 se referă 
la viiterea grupare a partidelor!! ma
ghiare din dietă. Simte numita foiă, 
că terenulu de sub piciorele parti
dei dela putere a începută se se cla
tine grozavii, de când a pășitu pe 
scena parlamentară noua „partidă 
poporală11 a lui Ferdinand Zichy; 
vede, că se ridică unu mare peri- 
culu din acestă parte pentru guver
namentali. că partida poporală ame
nință de a înghiți cu timpulu frac
țiunile, cari vaccilâză între maiori- 
tate și partida stângei estreme; 
simte, că trebue se se întâmple ceva 
neamânatu pentru a întări partida 
guvernului atâtu de slăbită în urma 
campaniei de reformă bisericescă.

Da, pericululu este mare. Deși 
spune, că n’a fostă surprinsu și că 
„nu s’a spăriatii peste mcsurău de 
constituirea „partidei poporale11,- to
tuși „Pester Lloyd11 recunâsce esis- 
tențaacestui mare periculu. Temerea.- 
și grija estraordinară, ce-’lu mun- 
cesce, o dau pe față și terminii, cu 
cari întâmpină noua partidă, ca: 
„infecțiune clericală-feudală11; „reac- 
țiune demagogică11 ; „propagandă cle
ricală -faudală - demagogică11 ; „ele
mente antinaționale11 și „antilibe- 
rale11. ș. a.

Recunosce mai multu foia gu
vernului. Intr’o frasă învăluită în sar- 
casmulu celui ce se simte rănită pănă 
în rărunchi (fiice: Acuma și orbulu 
pote vedâ, că politica bisericescă a 
dată nascere unei grozave revolu- 
țiuni, ce a scosu la ivelă ominosa 
partidă „poporală creștină11 care vrea 
să fundeze unu „stată creștinescă11 
o „bancă creștină11 și o va duce ne
greșită departe în „creștinirea poli

ticei și a capitalului11 și în „capita- 
lisarea politică a creștinismului11.

Acestă nouă formațiune cu’ten
dințe vedite antisemite nu putea să 
întîmpine decâtă cea mai hotărîtă 
aversiune din partea Evreo-Maghia- 
riloru dela „Pester Lloyd11 și să 
nască în ei idea de a-o combate și 
a-o zădărnici. Insă cum și de unde 
se începă?

„Partida poporală11, esclamă foia 
guvernamentală, își va ajunge sco- 
pulu, decă celelalte partide maghiare 
voră privi cu mânile încrucișate la 
uneltirile ei și se voră certa și mân
ca între ele. Pericululă, ca fracțiu
nile dintre maioritate și stânga es- 
trernă să nu fîă înghițite de „dema
gogia clericală-feudală11 și ca viitărea 
dietă să nu presente uuu „elementu 
până acuma necunoscută, totodată 
antinațională și antiliberală11, nu se 
pote delătura, după părerea lui „P. 
Lloyd11 decâtă numai prin fusiunea 
partidei lui Apponyi și a secesioniș- 
tiloru de sub conducerea contelui 
Szapary cu partida guvernului.

Deodată cestiunea „fusiunei11, 
de care mai erl nici că voiau să 
audă cei din ceta lui Wekerle, Banffy 
și Max Falk, iese erăși pe primulu 
plană, devine „actuală11 față cu con
stituirea partidei catolice, și încă 
atâta de „actuală11, încâtă „P. Lloyd11 
strigă: „Acum ori niciodată/“

„Decă nu se va face fusiunea 
acuma, atunci idea ei nu va mai 
ave stăpână și va alerga pe strade 
ca ună câne luată la gbnă, căci ele
mentele cu cari partida liberală s'ar pute 
fusiona, atunci simplamente nu voru mai 
esistafl.

Așa raționeză (fiiarelă lui Max 
Falk, crecjândă dea sa „datoriă pu
blicistică11 să apeleze totodată la con
tele Apponyi și la Iriiu Szapary, și; 
să-i conjure a nu mai face greutăți 
și a accepta necondiționată fusiunea 
cu partida guvernului.

Din considerațiuni mai înalte 
și pentru a salva interese însemnate, 
cari pretindă ca „partidele de stată11 

să facă frontă „demagogiei clericale- 
feudale11 — „Pester Lloyd11 merge 
pănă a cere dela contele Apponyi, 
că decă nu pote ceda din „princi
pială11 și „tradițiunea11 sa, decă stă- 
rue de a rămâne omă „dogmatică11 
în locă de a fi omă „politică11 și 
ține morțișă la postulatele lui „na
ționale11 în ce privesce armata, atunci 
să aducă celă puțină o jertfă perso
nală și să lase pe ceilalți membri ai 
partidei sale, pe cari îi ține acfiî le
gați, în voia loră liberă.

Dela contele Szapary așteptă 
aceeași foiă să nu’și renege trecu- 
tulă, dândă mâna cu „reacțiunea de
magogică11, să nu mai vrea a juca 
rolulă fiului perdută ală partidei li
berale, ci să se’ntorcă în sînulă ei 
fără de a mai pune vre-o condi- 
țiune.

Cătră Apponyi dice organulă 
lui Max Falk: „Partida liberală nu 
se pote depărta nici câtă de puțină 
de tradițiunea ei de dreptu publică,.... 
pentru că la din contră, acesta fortă- 
reță tare ar fi ocupată de noua „par
tidă poporală? în sunetulu musicei11.

Ear’ contelui Szapary îi (fiice: 
„Partida liberală se simte destula de 
tare, spre a'și împlini chiămarea din 
propria ei putere și de aceea nu vo- 
iesce a plăti vr'unu prețu pentru fu- 
siune11.

Când se simte tare o partidă 
nu strigă, că „acum ori nici-odată11 
să-i sară în ajutoră alte partide și 
nu mărturiaesce, că ține la tradițiu- 
nile sale mai multă de frică, ca să 
nu ia alții monopolulă loră.

Mai încetă dâră cu fanfaronada, 
căci chiar articululu lui „P. Lloyd11, 
despre care vorbimă, mărturisesce 
prea pe față, că partida așa (fiisă 
liberală maghiară e pe ducă, că n’o 
mai pote scăpa din încurcătură nici 
viclenia lui Tisza, nicî „genialitatea11 
lui Wekerle, nici „energia11 lui Banffy 
și că, de nu-i voră veni în ajutoră 
Apponyi cu Szapary, e în ajunu de 
a suferi celă mai rușinosă ialimentă.

Prea multe păcate apasă acfiî 

umerii partidei maghiare dela pu
tere și e mare întrebare dâcă și o 
fusiune, cum o doresce „P. Lloyd11, 
ar mai putâ-o scăpa, pe ea și siste- 
mulă ei nenorocită de guvernare, de 
„Krach“-ulu, ce-o amenință.

Cumpărarea acteloră lui Kossuth.
De multQ timpii se discută în pressa 

maghiară cestiunea cumpărărei acteloră râ
mase după Ludovicii Kossuth. Șoimii, că în 
bugetulfl culteloră este preliminată și o 
sumă de 20,000 fl. v. a. sub titlnlO „întâia 
rată pentru întregirea archivei museuiui na- 
tională“. Acesta titlu suspeotă a deșteptată 
mari nedumeriri, mai alesa în sînulă coloră 
din „partida națională'1 și a coloră ce stau 
afară de partidă. Aceștia presimțiau, că 
aici nu pdte fi vorba, deoâtă de-o speculă 
neiertată, făcută în soootela statului. TT». 
zanku aflase în cele din urmă, că aici e 
vorba de-o „trebă bună", făoută între We- 
kerliștl și Kossuthiștî. Guvernulă Wekerle 
se învoise cu fiii lui Kossuth, ca să cum
pere dela aceștia actele rămase de tatălă 
Joră pentru suma de 100,000 fl. v. a. De- 
drece însă guvernulă nu are dreptulu de-a 
face cumpărări mai mari de 25,000 fl. fără 
soirea și învoirea monarcliului, guvernulâ. 
Wekerle a împărțită suma de 100,000 fl. 
în 5 rate anuale de câte 20,000 fl. Pe ca
lea acesta a credută acestă „cinstită" gu
vernă, că va pute vîrî în punga urmașiloră 
revoluționarului Kossuth suma de 100,000 fl. 
din vistena statului, fără de-a mai sci Co
rona.

S’au înșelată însă acești buni „pa- 
trioțl" în socotelă, căci în ședința dela 1 
Februarie a dietei, contele Eugen Zichy a 
pretinsă dela noulă guvernă, să nu mai umble 
„cu mâța în sacu11 și să înșele țera cu po- 
sițiunl dubiose", ci să-și facă o dare de 
semă cinstită și să spună curată și limpede 
pentru ce scopă s’a preliminată în budgetă 
acea „prima rată de 20.000 fl." și până 
când au să dureze aceste rate ?

Pășirea lui Zichy a deșteptată mari 
turburărl în sînulu „liberaliloră" și a „kos- 
suthiștiloră", cari în decursulă ședinței 
provocară ună sgomotă infernală în dietă.

La interpelarea lui Zichy, ministrulă

h OILETONULU „GAZ. TRANS. “

(Reproducerea oprită.)

Din anii 1848—49.
Memorii, de Vasilie Moldovanii.

(11) (Urmare).

După-ce ni-a succesă a ajunge la 
mănăstire, unde fâlfăiau mulțimea flamu- 
reloră naționale, m’am urcată pe pietrile 
din frunte, ca să salută poporulă și să-lă 
felicită pentru resoluțiunea cu care a în
vinsă tote piedecile. Der ce minune! Eu, 
care vorbiam c’o mare înlesnire și eram 
pregătită asupra obiectului, ce aveam să 
desfășură, am încremenită, ba era să cadă 
amețită la pămentă. Nu vedeam înaintea 
mea, decâtă frunți de omeni; mi se părea 
ună Iacă, ună oceană de frunți omenescl.

Ună „vivat11 eșită din 40—50,000 de 
guri îmi alunga rătăcirea, mă revoca în 
mijloculă realității, șijreculegându-mă, mi-am 
resolvată problema.

După amecli cam la 3 ore, a intrară 

inteligința și din poporă, câtă a putută, 
în mănăstire la o conferență prealabilă, 
unde ex catedra presida episcopulă Șaguna.

Papiu Iliarianu amintesce, că între 
Români erau mulțl unioniștl. Chiar și cu 
ocasiunea adunărei am fostă făcută atentă 
din partea lui, câtă și din alte părți, că 
peste totă, între Români, și ’n specială în 
adunare, ar fi mulțl aderenți ai uniunei. Să 
fimă deră cu luare aminte, ca aceștia să 
nu clatine statornicia poporului.

Eu din parte-mi, câtă am peregrinată 
prin țâră și cu câți am conversată înainte 
de 3/15 Maiu despre causa națională, n’am 
întâlnită nici un aderentă declarată ală 
uniunei, decâtă pe tînărulă Precupă. Ast- 
felă nici nu dam credămentă faimeloră îm- 
prăsciate despre unioniștl.

întrândă în adunare, totă atențiunea 
îmi era încordată să vădă, cine va ridica 
cuventulă în favorea uniunei. Mulțl oratori 
cuvântară înainte de Bărnuță, der toți în 
sensulă, precum era dispusă totalitatea mul- 
țimei. în urmă se ridica și Vicarulă Ale- 
sandru Șuluțiu, și, pote ca să facă ună felă 
de diagnosă a disposiției generale a spiri- 

teloră, aluneca să vorbescă și despre uniu
nea cu Țera ungurescă. La amintirea cu
vântului „uniune11, din tote părțile s’a ară
tată displăcerea și nemulțămirea. Vicarulă, 
văclendu-și greșela, a încetată de-a mai 
vorbi, și în ședința a Il-a, ca ună felă de 
rehabilitare a popularității și numelui bună 
de care se bucura de pe timpulă procesu
lui Lemeniană, a propusă, ca de aici înainte 
Românii să se numescă în lucrările legei 
Români, er nu Olăh și Walach. Propunerea 
a fostă bine primită, der a rămasă con
statată, că Șuluțiu venise la Blașiu cu alte 
convingeri, decum erau acele ale înființă- 
toriloră adunărei. Faptulă acesta se vede 
și din istoria lui Papiu, unde în Tom II. 
la pag. 241, făcendă întrebarea: „Și cine 
erau unioniștii aceștia11, răspunde: „Nisce 
Români ungurițl, afară de aceștia mai erau 
și câți-va vicari e protopop?. Departe însă 
de mine gândulă de-a aduce vre-o recri- 
minațiune vrednicului și neuitatului băr- 
bată Alesandru Șuluțiu. Am constatată nu
mai o faptă istorică, care s’a petrecută 
într’ună timpă, când mulțl Români de 
inimă și de înalte gândiri naționale, erau 

în neclară asupra direcțiunei, ce trebue s’o 
urmeze adunarea.

în descrierea ulterioră a decursului 
adunărei nu vreu să mă demită, fundă 
aceea descrisă în istoria lui Papiu, așa în 
câtă nu ași ave amai adauge nimică. Voiu 
memora însă la acestă locă alte lucruri 
întâmplate, atâtă cu mine, câtă și cu amicii 
și cunoscuții mei.

înainte de a mă despărți de acestă 
adunare grandiosă, ca și care n’au 
mai avută Românii dela descălecarea loră, 
și scie Dumnedeu mai ave-voră vre-odată, 
ori nu, trebue să observă, că deși acestă 
adunare a dată semnulă de viață ală na- 
țiunei și a avută consecințe înfluințătore, 
ba a fostă basa agendeloră nostre politice, 
totuși pentru noi, cari formamă generațiunea 
tînără, n’a avută acelă farmecă, care l’a 
avută adunarea dela Dumineca Tomei. Și 
acesta din causă, că după-ce treceau șe
dințele oficiose, nu aveai nici ună repausă, 
nu aveai unde să-ți odihnescl trupulă ba- 
răml pe vre-o câte-va minute. în grădina 
Semnariului nu ai fi aflată atâta locă mă- 
cară, ca să se așede o personă, căci omenii 
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instrucțiunei publice, Iuliu Wlassics, s’a vfi- 
cjutfi silită să răspundă. Elfi a spusfi curatfi, 
că suma de 20,000 fi. e plimiuată de gu- 
vernulfi Wekerle în soopulfi „de-a cumpăra 
actele rămase de Ludovicii Kossuth11 și că 
acâstă posițiă, creată de guvernulă de mai 
’nainte, actualulfi guvernă o va susține „pen
tru permanență".

Declarațiunea lui Wlassics a fostă în- 
timpinată din partea kossuthiștilorfi și a 
„liberaliloru** cu mari sbierăte de ,,âljen“ 
la adresa lui Wekerle și cu aprobări fur- 
tunose la adresa actualului guvernfi. Con
tele Eugen Zichy a voită să-și facă obser
vările sale, der președintele l’a oprită dela 
cuventă.

Acum cestiunea este lămurită. Fiii lui 
Kossuth vorfi primi o subvențiă de 20,000 
fi. la anii din visteria statului. Contribua
bilii să se silescă numai să plătescă, căci 
are cine-i mânca banii. Der Corona? Ore 
ce va cjice la astea Corona?....

Țarulu Nicolae II a vorbitu.
Sub acestu titlu cțiarulu vienesu 

^Parlamentar"- scrie unu articolu de 
fondu, în care prbmăresce pe ac- 
tualulu Țaru Nicolau II, aprobă cu
vintele rostite de acesta tre-
cute înaintea unei deputațiunT, că 
constituționalismulu pentru Rusia, în
tre împrejuiările de față, ar fi o ab
surditate, și în fine pentru ca se 
aducă esemple plausibile, amintesce 
numitultî cjiarii stările miserabile, 
cari domnescă în alte state consti
tuționale din Europa. Etă în scurtu 
cuprinsulu acelui articolu:

Indată-ce se sui pe ironii Țarulii Ni
colau Alexandrowitsch II, lumea politică 
aștepta cu nerăbdare momentulii, când tî- 
nărulii monarchu să se esprime asupra di
recției și țintei domniei sale. In fine cu 
ooaslunea primirei festive a deputațiunilorii 
omagiale, Țarulu lăsa să se audă unele 
vorbe, cari puseră întregu apusulfi în ui
mire. Elfi adecă le clise deputațiunilorii, că 
în diferite ținuturi, numite Zemstva, se audă 
voci, cari dofescu împlinirea visnriloră ab
surde, ca acele ținuturi se ia parte la agen
dele de stată. Elfi (Țarulă) însă, ca și ne- 
uitatulfi său tată, va susține cu energiă au
tocrația.

Lumea aștepta dela tînărulă regentă 
să dea imperiului rusescu constituțiunea, 
după receptele nostre, și să-lfi facă părtașă 
de binefacerile parlamentarismului. E drepții, 
că libertatea e sublimă, când se dă făr’ de 
gânduri ascunse și se primesee de omeni 
înțelepți. Der libertatea o merită numai 
aceia, cari și-ostimeză chiar așa pe a lorii, 
ca și pe cea a de-apropelui. Unde eu este 
așa, acolo libertatea constituțională se fo
losește pentru a.'uprirea celui mai slabă, 
acolo ea devine sclavia, care e mai grozavă, 
ca cea a tiraniloru.

zăceau unii lângă alții ca’n tescu; „gră
dina podului1* era plină de cai, c’unu cu
vântă nu puteai pausa nicăirl. în zadarfi 
căutai dup’ună amică seu cunoscută. S’a 
întâmplată chiar, să am scire positivă, că 
cutare și cutare amică, ori conșcolară, este 
de sigură în Blașiu, der în 4 dile nu l’am 
putută întâlni. Despărțiri cordiale n’am 
avută, ca la întâia adunare, ci omenii dis
păreau, pănă cândă în urmă s’au vădută 
ulițele Blașiului aprope deșerte, și obosiți 
pănă la estremă am părăsită și noi Blașiulă

IX. U>ufl»ă iiiHimnreft «îi»i 3 (15) Maiu.

Sosiți acasă, amă fostă cuprinși erăși 
de îngrijirile, ce ne preocupau înainte de 
adunare: adecă a ne feri cu totă prețulă, 
de a nu căde în captivitatea Unguriloră.

Este adevărată, de altă parte, că Un
gurii, după ce au vădută că marea adu
nare a Româniloră s’a disolvatfi în pace, 
se simțiau ore-cum mai stîmpărațl, mai li
niștiți, pentru-că ei îșl făcuseră închipui
rea, că Românii voră porni din Blașiu în 
tâte părțile țării, voră despoia și estirpa 
pe Unguri. Mai departe, atențiunea loră 
era atrasă de cătră noi „agitatorii11 și prin 
împrejurarea, că în dieta țărei, ce se va

Cuvintele tînărului Țară nu au fostă 
primite cu plăoere, ele au produsă conster- 
națiă în acele cercuri, cari trăescfi în cre
dința falsă, că ele ar fi libertatea personi
ficată. Este lucru curiosă, oum se intere- 
seză apusulu, și mai. alesă pressa dușmană-,- 
Rusiei, de binele poporelorfi din Rusia și 
cum în conținu accentueză, că Rașii numai 
așa vorfi fi fericiți, dâcă Țarulfi le va da 
constituțiă.

Este ore adevărată, că constituțiuniie 
actuale ferioescfl pe popore? Recunâscemă, 
că Americanii, Englesii, Francesii, Germanii 
și Maghiarii suntă fericiți, avândă libertăți 
constituționale; der întrebămfi pe acele 
cercuri, cari fățărescă libertatea: Suntă 
Irlandezii liberi și fericiți? Suntă Polonii 
în imperiulfi germană, Românii și Slavii 
în Austro-Ungaria liberi și fericiți? Mer
geți, de-i întrebați! Der e de prisosă, pri
viți la serăcia și asuprirea Irlandezii oră, pri
viți la lipsa, la sărăcia materială și politică 
a Slovaciloră și Bomâniloră din Ungaria, a 
Rușiloru din Galiția și a tuturora, Slaviloră 
din Austro-Ungaria! Esistă vr’o națiune în 
Rusia autocrată, care să sufere atâtă, ca 
Slovacii din Ungaria și Rușii din Galiția? 
Suntă acele binecuvântări ale unui consti- 
tuționalismă, când o națiune de mai multe 
milione nu are nici unu representantu in ca
meră, când se smulgă copiii din brațele ma
me Icră. pentru de a li-se sterpi limba, când 
o națiune intrigă nu are scole? Se pote în
tâmpla într’unfi stată autocratică, ca o na
țiune inircgă se nu se potă plânge la capulă 
statului pentru nedreptate fățișă, se nu fiă 
primită, și — ? Suntă aceste, întrebămfi, 
binecuvântările libertății? Se pote numi 
peste totfi libertate, când cu legea în mână 
se asupre.,că și amuțesc!! minorități, ceea 
ce o putemfi dovedi în inii de cașuri?

Acâsta nu e libertate, ci sclăviă sub 
mantaua constituționalismului, și după tote 
aceste trebue să se cjicâ, eum-că autocrația 
unui monarchă înțeleptă este de preferită 
unei ast-felă de constituțiunl, căci e mai 
bine a fi sclavulă uduî monarchu înaltă, 
decâtă ală unui „betyâr** brutalii.

Țarulu Nicolae II pășesce în urmele 
tatălui său, are o inimă nobilă, care bate 
pentru Rusia. Țarulfi Nicolae va face to- 
tulfi pentru binele poporului său, pentru 
de a-lă conduce la cultură, la gloriă și la 
bună înțelegere, și fiă-care Rusă are drep- 
tulă de a-șl spune „tfitucului** (Țarului) 
său durerile și plângerile, în modulă celfi 
mai patriarcală. Tăria Rusiei zace astădl 
în autocrațiă și naționalitate, e puternică 
și temută; să nu atingă nimeni fundamen- 
tulă ei!

SCmSLE OSLO*
23 Ianuarie.

Alegere de preoții în Brașovfi. Eri 
s’a săvârșită alegerea parochului ală treilea 
la biserica Sf. Nicolae din Brașovfi. Actulă 

ține cu finea lui Maiu, se va proclama 
uniunea, apoi uniunea devenită odată lege, 
va seca tote isvorele „agitatoriloră** și voră 
amorți tote puterile loră.

In ast-felă de constelațiune, ne bu- 
curamfi și noi de ore care-va liniște. Pe 
lângă tote acestea însă, nici într’o nopte 
nu durmiam în satfi, ci când într’o parte, 
când în cealaltă a hotarului.

După decretarea uniunei, Maghiarii 
au devenită erăși mai agresivi, au înce
pută cu pretensiunile, ca iobagii să pres
teze servițiulă, ba ună solgăbirău din Câm
pie cu numele Samler, a pornită prin sa
tele din cerculă lui și a începută a storce 
dela Români declarațiunî, că ei să învo- 
escă acum, ca Ardelulă se se unescă cu 
Țâra ungurescă.

Der după-ce Românii s’au declarată 
pretutindeni amăsurată concluseloră adu- 
nărei din Blașiu, numitulă solgăbirău a 
esoperată, că în satele Lechința, Iclandă și 
Iclăndelă, s’a trimisă esecuțiun'e militară șf1 
pe lângă acesta câte 50 de călăreți, ca să 
stea pe capulă loră până când se voră, 
declara, că se învoescă și suntă mulță- 
mițl cu uniunea decretată în Clușiu.

(Va urma). 

alegerei s’a făcută sub conducerea d-lui 
protopopă lănă Petrică. Candidați au fostă 
d-nii Vasile Sfetea parochfi pe Tocile (Bra
șovfi), d-lfi Ionă Prișcu diaconii la biserica 
Sf. Nicolae, Dr. IoBiffi Blaga profesorii, Dr. 
Vasile Saftu profesoră și I Domșa parochfi. 
Dintre aceștia în clilel® din urmă d-nii 
Blaga și Domșa șl-au retrasă concursul!!. 
Și-au dată votulfi în totală 397 parochienl 
și a fostă alesă preoți! la Sf. Nicolae d-lfi 
lână Prișcu cu majoritate de 47 voturi. Ale
gerea a decursă în ordine.

—o—
Ședința festivă, ce s’a ținută eri seră 

în sala cea mare a gimnasiului românii din 
locfi din partea societății de lectură „Ioană 
PopasiU- a studcnțiloru dela scâlele medii ro
mâne din Brașovă, a fostă cercetată ca nici
odată pănă acum. Sala și galeriile erau 
literalmente înțesate de lume, ceea ce do- 
vedesoe viulfi interesă ală publicului ro
mână brașoveanu pentru progresele tÎDeri- 
mei nostre. D-lCi profesorii 1 .Baptistă, Boiu, 
conducătorulă societății, deschise ședința 
printr’unii disoursă ascultată cu multă aten
țiune, în care accentua meritele fericitului 
Popasu, alfi căruia nume îlă portă acestă 
societate, arătând fi tot-odată scopulă socie
tății. Vorbirea d-salefu însoțită de vii aplau- 
se. Urmară celelalte puncte din programă, 
în care s’au distinsă mai întâiu tinerii A. 
Bogdană și I. Sporea prin predarea frag
mentului din „Ovidiu** de Alexandri (actii 
V.) Predarea amândurora, der mai alesă 
a celui dintâiu a fostă escelentă și a mul
țumită deplină pe ascultători. Tenărulă oc- 
tavană Sextilă Pușcariu, care a dată și pănă 
acum dovedi de frumosu talentă literară, 
s’a distinsă și de astă-dată printr’o intere
santă d'sertațiune despre „basmulă română,** 
temă lucrată cu multă zelfi și succesă. Prin 
declamarea legeră și corectă a anecdotei 
„Țiganul!! la miere**, de T. Speranță, tână- 
rulă G. Hcrseni a produsă în publică mul
tă ilaritate, fiindă la fine furtunosă aplau
dată. Corul!! vocalii, de sub conducerea 
d-lui prof, de musică N. Popovicl, a dove
dită prin precisa și esacta eeecutare a co
lorii două numere din programă, („Ursita 
mea“, de Gr. Stefănescu și „Serenada**, și 
„Bobocele și inele**, de I. Vidu),că este ună 
corii puternică, inteligentă și fârte bine 
disciplinată. Corulă a secerată aplausele și 
mulțumirea cea mai deplină a publicului- 
In fine și orchestra societății, deși dispune 
încă de puține puteri, a esecutatfi punctele 
din programă și mai alesă p. 6 (Cântecfi 
de legănă și „Pizzicato Gavotte** de La- 
tann) cu forte bunu succesă fiindă viu a- 
plaudată. In totală, prestațiunile tinerimei 
nostre școlare ne-au mulțumită pe deplină 
și ne dau cele mai frumose speranțe pen
tru viitoru.

Ajutorii de statu preoțiloru. In bud- 
getulă ministerială de culte și instrucțiune 
publică pe 1895 s’a prevădntă la posiția „sco
puri bisericesci** cu 100,000 fi. mai multă, 
ca în anii trecuțî. Suma acesta s’a luată 
în budgetfi pentru a rebonofica încâtva pe 
preoții păgubiți prin căsătoria civilă și 
matriculele de stată. „Budapesti Hirlap** 
dice, că în ședința de adl a dietei deputa- 
tulfi Kovâcs Albert va cere dela guvernă, 
ca din suma acesta să se ajutoreze numai 
acei preoți, cari suntă „patrioți" — Acei pre
oți, cari suntă „patriotă" în sensulfi lui Ko
vâcs, să primescă acești bani ai lui Juda.

— o—

Academia Română, în urma învitațiu- 
nei primită dela Academia de sciințe din 
Parisă, desohide subscripțiune publică pen
tru ridicarea unui monument!! marelui chi- 
mistă Lavoisier, de gloriăsă memoriă. Toți 
iubitorii de sciință și de progresă suntă 
rugați din partea Academiei a lua parte la 
acestă subscriere.

—o—
Balul u de cnrte în Bucuresci. In 31 

Ian. v. s’a dată la paiață prima serantă dan
santă. Au asistată toți miniștrii, representan- 
ții străini, atașații de legațiunl și ună mare 
numără de persone din societatea înaltă; 
în totală aprope 200 de persone. Serata 
s’a terminată pe la orele 3 despre cjinâ.

— o —

Unii nou actii de grație alu Țarului 
Nicolea II. O 'telegramă din Varșovia, cu 
data de 29 Ianuarie anunță, că toți stu
denții poloni exilați în cele mai depărtate 
guvernamente din Siberia, pentru-că au 
participată la manifestațiunile naționale 
polone din Maiu anulă trecută, au fostă 
grațiațl printr’unii ucaz împărătescă și re- 
trimișl la Varșovia.

—o -
Prințul» Grigorie Sturdza, fiulfi lui 

G. M.-Sturdza, s’a siLueisfi alaltăeri în Bu- 
curesel, împușcându-șl mai întâiu amoresa, 
o anumită Gizela Boga. Se dice, că neno- 
rocitulfi prință a avută totă-deuna idei ro
mantice despre iubire și fidelitate. Familia 
prințului ne voindfi să scie despre legăturile 
sale de dragoste cu numita fată, fiica unui 
păpucarfi, l’a silită să se căsătorescă înainte 
cu 3 săptămâni cu Maria Cantacuzino. Se 
vede, că din momentul!! acela prințulă s’a 
ocupată cu gândulă de a-șl face ună finită 
atâtă de tragică.

—o—-
Păhnuiren unui ambasadorii. Arnba- 

sadorulă marocanii din Spania eșindă în 31 
1. tr. din hotelulu său din Madridă, a fostă 
pălmuită de ună individă; lovitura a fostă 
așa de puternică, încâtă a cursă sânge din 
nasul!! ambasadorului. Ministrulfi de res- 
belă a anunțată Camerei, că individulă, 
care a pălmuită pe ambasadorul!! Marocu
lui, a declarată, că se numesce Fuentes, și 
că este generală în retragere. Ministrulă nu 
scie, dâcă acâsta este adevărată, der numitulă 
individă a dată de curendă probe de alie
nage mentală.

—o—
Unii incidență tragi-comieii s’a în

tâmplată în Beclchereculă mare. Soția unui 
cetățânfi de acolo a născută (jilele trecute 
2 copii gemeni. Totă-odatâ ea aucji, că o 
vecină a ei încă a născută ună copilă, și 
venindu i gândulă curiosă să surprindă pe 
bărbatu cu trei copii, lăsa să i-se aducă 
copilulu vecinei. Astfelă la rentârcere acasă 
îlă salutară pe tată trei copii. Se înțelege, 
că vecina îndată îșl reclama copilul!!, der 
ce grâză! nici una din femeile de față nu 
putea spune, care-i copilulfi reclamată. 
Astfelă acum în casa tatălui gemeniloră 
zacă trei copii lângă olaltă și sbieră pe 
întrecute.

— o —
f JIaurițiu Carriere, renumitulu pro- 

fesoră de filosofiă dela universitatea din 
Muuehen, a murită înainte cu câte-va cjile.

—■ o —
Emigrările Jidaniloru din Rusia la 

Argentinia s’au sistată de-ocamdată. In 
anii din urmă s’au așecjată în tepublicele 
sudamericane, pe spesele baronului Hirsch, 
3000 de individl, ceea ce a costată 377.000 
punți eterlingl. Avendu-se în vedere, că de 
acum starea Jidaniloră din Rusia se va 
îmbunătăți, astfelă și transportarea emi- 
granțiloru va înceta pe ună timpă nede
terminată.

— o—
„Rîurena**. Din nou atragemă aten

țiunea oeloră interesați asupra rectific.ărei 
din Nr. 14 ală foiei nostre, în sensulă că
reia institutulfi de credită și economii „Rîu- 
râna** din C. Mănăștură îșl va ține adu
narea sa generală la 19 Februarie n. c.

Catastrofa vaporului ,,Elbe“.
Amă datăînnumărulătreoută ală foiei 

nâstre o scurtă iuformațiă asupr<a grozavei 
nenorooirl, ce s’a întâmplată Miercurea tre
cută în apele mărei de Nordă în urma 
unei ciocniri dintre vaporulu germană 
„Elbe11 — care s’a și cufundată — și între 
vaporulă englesfi „Crathieu.

Soirile mai nouă confirmă, că nume- 
rulă oeloră, ce și-au pierdută viâța, este de 
380 bărbați, femei și copii. Etă cum isto- 
risesoă aoâstă grozavă nenorocire câțl-va 
dintre cei 7 călători și 16 persâne de ser
viciu a vaporului „Elbe**, cari cu mari 
lupte și ostenele abia au putută fi mân
tui ți :

Bohemulă Wevera John, locuitoră în 
Cleveland (Ohio), spune următorele : Putea 
se fiă cam 3 ore după miedulfi nopții, 
cândă eu me aflam în cafeneua „Elbei** 
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unde adormisem. M’am deșteptate la 6 ore 
dimineța. Atunci erau încă tote în liniște. 
Nu se putea audi altceva, decâtă vuetulă, 
ce-lă producea mașina și isbirile de valuri 
în costa năii. Am adurmită erășl, dâr cam 
peste șăse minute m’a tredită o sguduitură 
înfiorătore. Am sărita în picidre și deja 
văcjusem, că tâte se restornă una peste alta. 
Călătorii din jose fugeau isbindu-se unii de 
alții în cea mai mare disoidine și confu- 
siune, îmbrăcațl unii pe jumătate, alții nu
mai în cămăși și femeile în fuste. M’am 
urcată pe bordă și am întâlnită pe-ună func
ționară de postă. L'am întrebată, că ce 
s’a întâmplată. Funcționarul^ era forte li
niștită și mi-a răspunsă, că nu s’a întâm
plată nimică. Eu însă vădusem, că ’ntr’a- 
devără s’a întâmplată lucru grozavă, după 
ceea ce am mersă să vădă, ce e cu sora 
mea. Am încercată să întru în cabiua ei, 
der n’am putută, căci în urma ciocnirei, o 
uriașă ruină de lemne acoperea intrarea. 
Vădândă, că nu potă s’ajungă la cabina ei, 
am mersă la cabina mea, am luată o manta 
de ploiă și m’am urcată ârăși pe bordă. 
Observai îndată, că naia a căpătată o cioc
nire puternică și că se cufundă văcjândă cu 
ochii. Atunci au fostă lăsate luntrile. Am 
întrebată, că potă să sară într’una, și mi- 
s’a răspunsă: Nu, mai întâiu trebue sâ intre 
femeile și copiii. Oândă am vădută, că nu-i 
speranță de-a pută întră pe o luntre, am 
așteptată liniștită. In timpulă acesta âmenii 
din jurulă meu aprope nebuniseră de frică 
și spaimă. Câțiva dintre ei, cari au obser
vată, că mi am legată cercuri de înotată, 
voiau să mi-le ia cu puterea. Mi-a succesă 
însă să-i împingă delamine. Intr’aceea lun
trile se umpluseră tote, și eu gândeam, că 
decă nu voiu pute ajunge într’una din ele, 
s’a sfîrșită cu orl-ce speranță de scăpare. 
Deci m’am dusă la barieră și oând lutrea 
a plecată, ridicându-o valurile, eu am sărită 
în ea. Omenii, cari se aflau în luntre, voiau 
se me împingă în apă, eu însă m’am prinsă 
cu putere de unulă, gândindă : dâcă voiu 
peri eu, și tu vei peri. Omulă meu. mi-a 
înțelesă gândulu și m’a lăsată. Vedeam 
cum se cufundă „Elbeu și-apoi ne-au dusă 
valurile, pănă când ne-a mântuită o barcă 
de pescuită.

Wright, căpitanulă acestei bărci, care 
■cu pericolulă vieții sale și a omeniloră săi, 
a mântuită pe refugiații din acâstă luntre, 
istorisesce următorele:

S’a întâmplată Miercuri înainte de 
;amedl la 11 âre. Eram în direoțiune sudos- 
tică dela Lovestof și barca nostră progresa 
încetă, fiind-că trăgeamă după noi rociurile. 
Atunci, cam în depărtare de ună milă, am 
observată o luntre, pe care se mișca ceva 
înoâce și înoolo. M’am uitată prin ochiană 
și am văzută, că călătorii de pe luntîe îșl 
pună tote silințele, să întorcă ciooulă va
sului în potriva vântului, marea însă um
plea luntrea cu valuri mari, și eu am vă
zută, că acei omeni nu voră pute ajunge 
pănă la mine. Mișcările loră arătau, că 
voeșcă să-mi deștepte atențiunea, credândă, 
că noi nu i-am observată. Vedeam, că 
suntă naufragiațl. Numai decâtă am dată 
porunol omeniloră mei, să tragă rociurile, 
lucru, care ne-a costată 1/2 oră. Intr’aceea 
li-am făcută sămnă cu pălăria să nu des- 
pereze și să se liniștâscă. Spre spaima mea 
însă vântulă ducea necunoscuta luntre totă 
mai departe, și ni-a făcută mare greutate 
pănă-ce ne-amă apropiată, ca să ajungemă 
■ârășl mai aprope de ei. In fine amu ajunsă 
aprope de ei și amă sverlită o funiă pe 
luntre, der nenorociții din ea erau atâtă de 
înțepeniți de frigă, încâtă n’au fostă în 
.stare să prindă funia.... După o grea muncă 
ni-a succesă totuși să înțepenimă funia de 
luntre și s’o tragemă oătră noi. Atunci însă 
o parte dintre naufragiațl au sărită pe 
baroa nostră ou atâta putere, înoată funia 
s’a ruptă.și luntrea a fostă luată erășl de 
■valuri. Nouă muncă, nouă ostenele ! In fine 
ni-a succesă a înțepeni o altă funiă de 
luntre, ca să mântuimă și pe ceilalți. Unica 
femeiă, care se afla între ei (domnișora 
Ana Bocker), zăcea pe Jfundulă luntrei în 
;apă, acoperită numai o’o manta. Altă haină 
nu se afla pe ea, nici încălțăminte în pi- 
ciore. Ou ea amă avută mai multă năcază. 
In momentulă, când amă pus’o pe barca 

nostră, s’a ruptă și a doua funiă și valu
rile au răpită cu sălbăticie luntrea. Cândă 
toți naufragiații erau în baroa mea, i-am 
trimisă pe toți în cabina vaporului și pe 
Ana Bocker am îmbrăcat’o eu vestminte 
calde. E fără îndoială, că naufragiații n’ar 
fi putută să mai trăiască nici o oră, decă 
n’ar fi fostă mântuițî. Ei ar fi înghețată 
de sigură, căci pe coperișulă barcei mele 
ghiața era grosă de trei policari.

Afară de luntrea ai cărei naufragiațl 
au scăpată în modulă arătată aici, o tele
gramă din Londra spune, că a mai fostă 
o luntre, care a luată și pe alțl pasageri 
de pe „Elba11. Luntrea acesta însă s’a pier
dută și nu i s’a dată de urmă și nici nu 
mai e speranță de a-se reafla.

O telegramă din Rotterdam spune, 
că autoritatea marină englesă a dată or
dină, ca căpitauulă vaporului „Cratthieu să 
fiă arestată, fiind-că elă este causa cufun- 
dărei „Elbeiu. E generală părerea, că per- 
sonalulă de serviciu ală „Elbei“ n’a între- 
lăsată nimică de-a face să se încungiure 
nenorocirea. „Elba11 naviga în direcțiă sud- 
vestică, și a observată de partea dreptă va- 
porulu englesă. In urma acâsta, după le
gile marine, a fostă silită a-șl păstra di
recția. Din potrivă „Orathie“ a fostă ob 
servată de-a stânga, prin urmare era datore 
a devia din direcția ei și a încunjura va- 
porulă germană. „Crathie11 însă n’a făcută 
acesta, și astfelă s’a întâmplată nenorocirea. 
Atitudinea căpitanului jenglesă e calificată, 
ca o miserabilitate și lașitate din partea foi- 
loră englese. Toți cei scăpațl spună, că 
deși căpitanulă vaporului englesă a văzută 
cufundarea „Elbeiu, totuși n’a făcută ni- 
micfi, ca pe cei ce se luptau cu valurile, 
să-i mântuescă. Elă a stată cu naia două 
ore întregi la locuia ciocnirei și l’au vă
dută aici toți cei ce au fostă mântuițî.

Pasagerii din Ungaria și Transilvania, 
cari se aflau pe „Elbeu și cari și-au aflată 
mârtea în valurile mărei, suntă următorii: 
Susana Balintă, Ștefană Balintă, Victore 
Balintă din Semlină (probabilă, că toți trei 
Români); Angela Prccupii și Mihaiu Barth, 
comercianți români din Ardâlă; Fanny 
Drucker din Tecso; Maria Blesco, Eiisabeta 
Blesco, Andreiu Blesco, din Șaroșă; Mar
cus Trubâcs din Samos-Ujfalu; Ioh. Schuihy, 
Paulă Schuchy din Szepes; Matia Vansaș 
din Teresiopolă; Georg Antonyi și Ioană 
Bessac din Peters (?); Ioană Benya, Michail 
Turcsânyi din Teresiopolă ; George 67s»w>i<, 
Ioană Cismaru din Soporeță (probabilă, că 
Români); George Plosak din Dobro; Eva 
Solar din Laksar-Ujfalu; Georg Kovacs din 
Balajt; Maria Babos, Eugenă Babos din 
Eperjes; Miohail Gajdos din Teplicska; 
Ioană Zoos, Andreiu Szabo din Vicse ; Mi- 
chailă Botnar, Ioană Franyo, Ioană Zabora 
din Seplacă ; Iosifă Hudak din Paks ; Maria 
Borszâk din Dolo (?); Ladislau Moterko din 
Podolină și Iulia Puha din Krompach. Cu 
totulă 32 de persone.

Gestiunea națională în camera 
română.

Discursulu d-lui Take ionescu, ministru ală 
culteloră și instrucțiunei publice.

....Acum trecă la o laltă acusațiune: 
că suntemă ună guvernă, care nu scimă 
să simțimă cu demnitate, și care, prin acesta 
am compromisă simțământulă națională alu 
țărei. D-loră, n’am mai nimică de adăogată 
la cele spuse de D. Lahovari. Ună singură 
lucru ași voi să vă arătă: să nu credeți, 
că decă D-vostră nu ne găsiți destulă de 
Români, cei-lalțl, între cari ne puneți, adecă 
omenii politici din Ungaria, ne găsescă 
forte comocji. Să nu credeți acâst.a; și când 
D. Sturdza se plânge, că dincolo ’i se dice 
a fi irredentistă, și eu sunt acusată deirre- 
dentistă, eu care, în gazetele D-vostră, se 
spune, că ar trebui să iscălescă de aci îna
inte lânos, ca și D. Lahovari Șandor.

Nu pote fi totă lumea satisfăcută! Am 
aci, D-loră, o broșură a D-lui Schwicker, 
unulă din cei mai importanți deputațl din 
Camera ungurâscă, publicată și în „ Westost- 
liche Rundchau*, în care mi-a făcută belâua 
să-mi spună, că sunt și eu și D. Lahovari 
Oaco-romaniștl-irredentiștl, der că și eu și 
D. Lahovari, fiindă omeni cuminți, băr
bați de stată și prevădătorl, scimă să în- 
fășurămă gândirea nostră, nu ca cei-lalțl, 
cari nu sein să-și înfașure gândirea, fimd-că 
nu suntă omeni cuminți. D. Schwicker 

conchide: oă de așa prietiniă, ca a mea 
nu-i lipsă!!

Der credeți D-vâstră, că declarațiunile 
D-lui Kâlnoky au mulțumită pe cei din 
Ungariă? D-vostră ați spusă ună lucru 
mare: că D. Kâlnoky scie cum noi chel- 
tuimă cei 525.000 lei, puși în budgetulă 
nostru pentru scolele și bisericile române 
din străinătate.

Ei bine, D. Pâzmândy, deputatulă 
ungură, care a scrisă în „Debatsu scrisorea, 
pe care trebue se o cunoscețl, spune că 
numai cei naivi potă să credă, că guver- 
nulă română, în adevără, cheltuesoe banii 
aceia, cum spune D Kâlnoky, și nu-i tri
mite pe toți în Transilvania, pentru ca „să 
întrețină o agitațiă forțată și care nu are 
nici o basă reală*, cu alte cuvinte că D. 
Kâlnoky dă în lâgănă parlamentulă un
gară când spune alt-felă. Dâr (fiarele un
guresc!? Am aci mai multe. Ei bine, oând 
a vorbită cornițele Kâlnoky, jurnalele spu
neau, că dânsulă a nesocotită sentimentele 
și interesele ungare, că n’a ținută semă de 
interesele maghiare, că a dată răspunsuri, 
cari mai multă voră încuragia agitația va
lahă, cu ună cuvântă, că nu suntă satis- 
făcuțl!

Vedeți, suntă peste totă omeni nesa- 
tisfăcuțl!

Și D-vostră vă plângeți, că noi n’am 
făcută o notă oomitelui Kâlnoky, în care 
să spunemă, că D. Sturdza nu este daco- 
românistă. Apoi D. Sturdza face note aoi 
seu în străinătate, în cari să spună, că noi 
nu suntemă venduțl străiniloră ? Apoi D. 
Sturdza, câud îi prinde bine, lasă să se 
acrediteze unele bănuell și nu trimite scri
sori la „Pester Lloyd1,1- de câtă când vede, că 
prima încercare n’a prinsă. (Aplause). Noi 
să-lă învățămă pe D-sa cum trebue să vor- 
bescă și să scrie? D-sa, are condeiu și se 
pricepe fârte bine să-lă mânuiască; și ați 
veduță, că atunci când este nevoiă, scie și 
unde să scrie. Pentru-ce ați voi ca minis- 
trulă de esterne ală României să facă o 
notă comitelui Kâlnoky, in care să-i spună, 
că dreptă seu nedreptă a vorbită despre 
ună particulară din acâstă țâră în parla
mentulă de acolo? Ințelegă, decă D. Kâl
noky spunea acâsta într’o notă, der nu, în 
relațiumle diplomatice ale României, nu 
este nimică. D. Kâlnoky a vorbită în par
lamentulă ungară, a răspunsă și ministrulă 
nostru în parlamentulă română.

Când s’a deschisă parlamentulă, D. 
Lahovari a disă: nu este daco-românistă 
D. Sturdza, și suntă convinsă că D-sa nu 
este irredentistă ; der ceva mai multă, suntă 
convinsă, că nici nu crede cele ce spuue D. 
Sturdza, necum D-sa să fiă ună irreden
tistă 1 Nu sunteți cu acesta satisfăcuțl? Der 
ați mai audită, ca ună ministru dintr’o țeră 
să tragă o notă diplomatică unui altă mi
nistru din altă țâră, fiind-că, ocupându-se 
de ună particulară, a arătată rău, cari îi 
suntă tendințele lui?

D. B. Stefănescu-Delavrancea: Parti- 
dulă liberală.

D. Take lonescu, ministru alu culteloru 
și instrucțiunei publice: Va să dică partidulă 
liberală este ț.âra? (Aplause).

Sciu, că D. Sturdza așa crede; sciu, 
că D-sa a mersă pănă acolo în câtă a de
clarată, că ocupă aci cea mai înaltă posi- 
țiune, că este șefulă singurului partidă din 
România; așa că nici nu mai înțelegă de 
ce ia D-sa atâta nemulțumire! Der noi nu 
credemă, că D. Sturdza este țâra! Și, apoi, 
D. Sturdza scie nemțesce ; D-sa a mai scrisă 
în jurnale germane; este chiar de aprope 
cunoscută de mulțl omeni politici din Pesta, 
multă mai bine de câtă noi! Și cu acestă 
Ocasiă vă voiu spune ună mică detaliu. In 
1878, când cu cestiunea Basarabiei, când 
s’au dusă ai noștri să intereseze Europa 
pentru noi: Obedenaru la Roma, Ionă Ghica 
la Londra, Liteanu la Berlină, etc., nu s’a 
găsită nimeni altulă, cari să mârgă la Pesta 
să lumineze pe politicii unguri, de câtă D. 
Sturdza. (Aplause).

Da, d-loră, în documentele D-lui Ko- 
gălniceanu se găsescă scrisorile D-lui Sturdza. 
Acolo se vede cum D. Sturdza a făcută 
totu posibilulă să convingă pe Unguri, că 
temerile loră erau deșerte și că deși Rusia 
„ne ar fi trecută pe la ochi, că fructulă 
naturală ală unei alianțe ruso-române ar 
fi Transilvania, acestea suntă cânturi de si’ 
renă, cari n’au găsită la BucurescI nici 
ună ecou“.

Ei bine, d-lă Sturdza, care scie nem
țesce, care scrie totă cliua și totă noptea 
pănă pe la orele 2 — 3, care scie totă și de 
tote, voiesce d-sa, ca noi să tragemă o de
peșe diplomatică și să spunemă lui Kâlno
ky, că d-lă Sturdza nu este daco-română ? 
Și cu risiculă chiar ală unei desmințiri a 
sa, să esplicămă politica d-sale, pe care noi 
încă nu am priceput’o? (Aplause). Nu este 
cu putință una ca acâsta A făcută, însă, 
d-lă Lahovari ceva, care nu ar fi făcut’o 
nicl-odată d-lă Sturdza: a spusă în jurnale 
oficiâse, că d-lă Kâlnoky se înșelă, că d-lă 
Sturdza nu este cum se crede.

Apoi, în vremurile sale, scițl ce a. i 

spusă d-lă Sturdze la adresa conservatori- 
loră? Pe d-lă Căntacuzino, președintele 
Senatului, l’a acusată de irredentistă. de 
socialistă și de nihilistă. (Aplause). Jude
cați și vedeți pe d-lă Cantacuzino irreden
tistă ! Așa se purta d-sa cu noi (Aplause).

Trebue, der, să vă mulțumiți, că acestă 
guvernă nu v’a urmată, și când ați intrată 
într’o politică imposibilă, politică din care 
ați cam începută a da înapoi, căci, drl-oe 
veți spune, bunulă simță publică este mai 
cu minte, decâtă raționamentulă, când ați 
scrisă lui Falk, ați dată înapoi dela fanfa
ronadele, pe cari le-ați afișată la întruni
rile publice. Dâr la întruniri publice v’ațl 
mulțumită numai cu atâtă ?

Dâr nu ați făcută ceva monstruosă, 
spunendă, că noi amă învățată pe Rațiu și 
Lucaciu, să mârgă în pușcăriă, deși, ca de
magogi nesocotiți, descriațl acea pușcăriă 
în culorile cele mai negre.

V’a spusă d-lă Arionu cum din tem
niță a venită desmințirea acestei monstru- 
ose calomnii; dâr a uitată d-lă Arionă să 
vă spună, că d-lă Sturdza, la acea întru
nire, a cercată să desonoreze și pe Rațiu 
și pe Lucaciu, căci ’i-a presentatu ca pe 
nisce omeni, cari nu au mersă în temniță 
după sfatulă consciinței loră, ci numai cu 
promisiunea nostră, că voră fi în curendă 
grațiațl; cu alte cuvinte, punea în îndoială 
bărbăția loră și căuta să ’i dea josă de pe 
piedestalulă, pe care se urcaseră, și să ’i 
târască în nămolulă omeniloră, cari voră s 
trâcă în ochii lumei de martiri, der nu 
suntă decâtă nisce martiri de carnavală. 
(Aplause).

(Va urma).

Scirî telegrafice.
Budapesta, 4 Februarie. Casina 

magnațiloru îșT alese președinte pe 
contele Mihailu Eszterhâzy, er di
rectori pe contele Aladâr Andrâssy 
și pe F. M. L. Hollân. Din lista 
membrilor!! comitetului din anulu 
trecută au remasu afară : conte Emer. 
Hunyady, conte Alexandru Kârolyi, 
principe Nicolau Pâlffy, Toma Pâchy, 
Ugron, baronii Josifil Vecsey și conte 
Ferdinand Zichy.

Panciova, 4 Februarie. Ministrul! 
de comerciu Ernest Daniel a fostă 
alesă deputatu dietală.

Parisu, 4 Februarie. înmormân
tarea mareșalului — Ccmrobert s’a fă
cută făr’ de nici unii incidență asis- 
tândb unui publica forte numeroșii. 
La trecerea cortegiului mulțimea 
stătea cu capulu descoperită.

Rochefort sosi după ameiji și fii 
primită de o mulțime imposantă cu 
ovațiuni. Pe strade era așa mare îm- 
bulcjâlă încâtă carulu, în care ședea 
elă, putu înainta numai în pasă. Ne
contenită se aucțiau strigăte de „ Vive 
Rochefort*. înaintea redacțiunei cjia- 
rului ^Intransingeard* mulțimea începu 
a cânta Marsilesa și aclamă pe Ro
chefort, care mulțămi de pe balconă.

Antwerpen, 4 Februarie. Otrăvi- 
tdrea Ioniaux, care a omorîtu o mul
țime de omeni și a cărei procesă 
decurge de 2 septemâni, astăcțl a 
fostă osândită la morte din partea ju
decătoriei. Pe strade s’au făcută de- 
monstrațiuni sgomotose.

NEGROLOGU. Vasiliu Szilvâssy, di- 
rectoră-învățătoră gr. cat. din Satmaru a 
murită în 29 Ian. a. c. în etate de 49 ani. 
Ilă plângă soția cu patru prunci și nume
roși consângeni.

— D-nii Ionă Grossu, Ionă Perlea, 
Victoră I. Perlea,! George și Elisa Grossu, 
Alexandru și Argentina Grossu cu copii, 
Aurelia și Constantină Luppescu cu copii, 
Elena și Iaucu Mețianu, au durerea a vă 
face cunoscută pierderea prea iubitei loră 
sbore, bune și străbune Ana G. Peteil în 
etate de 75 ani, încetată din vieță la 20 
Ianuarie în Brăila.

— Din BucurescI ni-se anunță, că 
d-na Efrosina G. Mirodotii născ. A. Lu
panii, de nascere din Brașovă, a răposată 
erl. Imormentarea mâne.

Pl’Olirietaiti: Or. fture! Murețîanu. 
Retorii wmaiilll: Sregoriw SWaioru.
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Ciarsul ia bursa din Viena
Din 2 Februarie 1895.

Renta ung. de aurfi 4% . . •
Renta de corâne ung. 4% • •
î'mpr. og.il. fer. ung. în auru 4%% . 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4%% 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare .... 
Bonuri rurale oroate-slavone. . .
fmprum. ung. ou premii .... 
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 
Renta de hârtie anstr. .... 
Renta de argint anstr....................
Renta de aur austr.........................
LosurI din 1860 ..........................
Aoții de-ale Băncei ung de oredit. . 
Acții de-ale Băncei austro-ungară .

Aoții de-le Băncei austr. de credit. 414.25

Nr. 875-1895.

125.05
99.25

128 50
103.60
125.75
98.20
97.7o

160.-
145.25
100.75
100.85
125.60

503.-
1066.—

PUBLICAȚIUNE.
Statutulft referitorii Ia înoassarea taxe- 

lortî de consum după fluiditățile alcoholice, 
statorită în ședința representanției comunale 
orășenescl din 10 Ocbomvre 1894 Nr. 170, 
s’a aprobată prin ordinațiunea ministerului 
de interne din 27 Decemvre 1894 Nr. 105015
—III. b. Comunei orășenescl ’i stă deci în 
drepții, ca cu 1 Februarie 1895 sS înca
seze după tote fluiditățile alcoholice pro
duse pe teritorulă orășenescă seu impor
tate pe același! teritoriu, următorele com
petențe de dare comunală de consumă :

1. Pentru o hectolitră de
vină în butelii........................ fl. 1.—

2. Pentru o hectolitră de 
vină seu mustă de-orl-ce soiu, în
butoie.......................................„ —.50

3. Pentru ună gradă de hec
tolitră vin arsă seu spirtu (exclu
sive spirtulă denaturată) după 
alcoholometru statorită în § 2 
ală art. de lege XXII din 1888
la 12° Reaumur grad . . . . „ —.24/3

4. Pentru ună gradă de hec
tolitră silvoriu, vinarsă de tre- 
vere, vinarsă depositată, s6u vi
narsă de bradă per grad . . . „ —.2*/^

5. Pentru o hectolitră rumă
sub 75 grade, liqueur, rosoglio, 
aracă, cognacă, precum și pen
tru alte fluidități alcoholice aci 
neamintite.................................. „ 2.10

6. Pentru ună gradă hecto
litru de esențiă alcoholice, seu 
pentru fluidități spirituose con
centrate per grad................... „ — •2'1/5

7. Pentru ună hectolitru vi
narsă franțuzescă per grad . . „ —,2l/5

8. Pentru ună hectolitru o-
țetă ordinară pănă la' 25 grade
după acetometru Wagnerian . . „ 1.75

NapoleoudorI......................... . 9.86
Mărci imp. ger. • . . . . . 60.75
London (lire sterlinge)................... 124.26
Rente de cordne austr................... 101 70

Cursulâ pieței

Din 4 Februarie 1895.
Bancnote rom. Gump. 9.74 Vend 9.79
âjgint român. Oump. 9.65 Vend. 9.70
Napoleon-d’orI Oump. 9.82 Vend, 9.85
ftalbenl Oump, 5;85 Vend. 5.90
Ruble rusesc! Câmp. 132.- Vend. —.—
Hârci germane Oump. 60.15 Vend. —.—
Scris. fooo. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75
Lire tarcescl Cnmp. 11.15 Vend. —.—

9. Pentru ună hectolitru o-
țetă pănă la 60 grade după ace
tometru Wagnerian................... fi 3.50

10. Pentru ună hectolitru 
oțetă peste 60 grade, pentru spirt
seu esențiă de oțetă . ... „ 7.—

Fluiditățile amintite în presentulă ta
rifă și importate din afară, au de a-se importa 
numai pela intrările principale în orașă și 
anume la marginea Brașiovechiului (la Bar- 
tholome) și la marginea Blumenei la așa 
ntimitulă podu de petră, unde tot-de-odată 
au de a-se solvi taxele de consumă.

Importarea pe alte drumuri seu po-- 
tece se consideră, ca prevaricațiune și se 
pedepsesce.

Cele-lalte disposițiunl asupra proce
dure! la înoassarea acestoră competfnțe, 
asupra modalitățiloră restituirei acestoră 
competințe în casulă reexportărei cestiona- 
teloră fluidități din orașă, disposițiunile 
asupra transgresiuniloră acestui stătută și 
asupra pedepseloră, se potă ceti din însuși 
statutulă aprobată de înaltulă locă, care 
stătută se află tipărită în limba maghiară, 
germană și română la vămurile amintite și 
la oficiulă orășenescă de accise spre exa
minare, și de unde se pote procura fără 
vr’o rebonificare de cătră partide.

Se însciințeză deci toți neguțătorii, 
birtașil și producenții astorfelă de fluidități 
alcoholice asupra întrărei în putere a 
acestui stătută cu 1 Februarie a. c. și se 
provocă tot-de-odată ca, pe lângă evitarea 
consecințeloră de pedepsa statorită în stă
tută, să se acomodeze tuturoră îndrumă- 
riloră și disposițiuniloră date de cătră ofi
ciulă orășenescă de accise și de cătră or
ganele imputernicite spre executarea și 
manipulațiunea acestui stătută.

Brașovă, 21 Ianuarie 1895.
605,2-2 Magistratulu orășenescă.

i ABONAMENTE S
iLA

Concursă.
Cu concesiunea Ven. Consistară archidiecesanu Nr. 8494—1893 

a Diregătoriei de ciădire se publibă concurau.
Comuna română gr. or. din Cetatea Brașovului intenționeză se 

edifice pe teritorulu seu, situată în Tergulă-Grâului 
țârele clădiri nbue, și adecă:

1) O biserică cu prețulu fixată în devisă .
2) O casă parochială cu 2 etage
3) O casă cu unu

Și

Nr. 5, urmă-

etagiu în curte „
Suma totală .

5)

fl.

n

„ 53.724 74
Aceste lucrări se 

sigilate, provecțute cu 
se face oferta, suntu de a se preda, până la 28 Februarie la 12 din tji 
a. c., în manile Domuului Protopop și președinte ală comitetului paro- 
chialu Barth. Baiulescu. Ofertele potă se se facă pentru tâte lu
crările. seu și pentru grupe singuratice, deosebite, seu pentru lucrări 
anumite. Sumele cu cari ofereați! suntă mai ieftini, decât sumele sti
pulate în devisa, suntu a-se îndica în procente și se fia induse în oferte 
atât eu cifre, câtă și cu litere acuratu și precise. Ofertele trebuescu se 
aibă iscălitura proprie a oferentului. Ofertele au se mai conțină și de- 
clarațiunea oferentului, că cundsce condițiunile generale și cele speciale 
de zidită și se supune lorii necondiționată.

Condițiunile detaliate, precum și planurile și devisele, se potu vede 
până în dina, când espiră terminulu de ofertă, în cancelaria comunei 
parochiale române gr. or. din cetatea Brașovului, în Tergulă-Grâului 
Nr. 5, etagiulu al II lea, în tbtă. cțiua în ârele dela 11—1 din di și dela 
3—-5 după amedl.

Brașovu, 20 Ianuarie (1 Februarie) 1895.
Comitetulu parochialu românii gr. or. din Cetatea Brașovului:

Bart. Baiulescu, Lazar Nastasi,
președinte. 615,1 — 3 notară.

17,261.60 cr. 
31,532 52 „ 

4930.62

dau pe cale de oferte în scrisă. Ofertele în scrisă 
timbru de 50 cr. și cu 5°/0 din suma pentru care

615,1-3
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„GAZETA TAHSILVAKIEI“ g

Cu 1 Ianuarie 1895 se începe unu nou abonamente
la

„ZZ A T B -A."
foia ilustrată pentru familii.

„VATRA“ îndeplinindă tote condițiunile cerute unei foi 
ilustrate pentru familii, fiind redactată cu muică îngrijire de 
unii din cei mai aprețiați scriitori români, avend totu-deuna 
unu sumară bogată, variată și instructiv, pe lângă o sumă con
siderabilă de ilustrațiunl splendidă reușite, dintre CarT o mare 
parte originale, referitore atât la istoria nemului românescu, câtă 
și la artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate 
din țeră și pe unde locuescă Români.; este Cea mai res- 
pândită revistă Bustrată si ocupă I-ulu Bocu în 
literatura beletristică română.

„VATRA," apare de 2 ori pe lună, în fascicule întregi, de câte 
4 coli mari 4°, tipărite luxosă pe hârtie extra-velină.

Pentru Austro-Ungaria:
Costulă abonamentului pe ună ană este . . . fi. 12

!, !> » V2 ” » ’ * • »
Cei ce dorescu a se abona, suntu rugați se bioevoiescă a 

trimite costulă abonamentului, prin mandatu poștalii la librăria 
editore, 0. S fete a, BiicurescT, căci „Vatra11 n, se trimite de câta 
celoru cari plătesc abonamentul înainte.

Colecții din anulă I. ală „Vetrii“ se mai găsescă broșate cu 
12 fi., luxos legate că 13 fi., er’ numai scărțele cu fi. 1.50.

600,4—30
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Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria: 

luni 
luni 
anu

trei
șese
unii

Pentru Eomânia și străinătate:
trei luni. . .
șese luni . , <
ună anu,. . , , I t

Ataoae&U. h numerele c® feb ie
Pentru Austro-Ungaria:

anii....
șese luni. ■.
trei luni .

Pentru România și străinătate: 
anu............................................................... 8 franci,
șese luni................................................... 4 franci,
trei luni...................................... .2 franci.
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fi.
fi.
fi.

10
20
40

fr.
fr.
fr.
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Dumineca. □
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50 cr, s

Antreprise de pompe funebre
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Abonamentele se facil mai ușoru și mai repede prin 

mandate poștale.
Domnii, cari se voră abona din nou, se binevoiescă 

a scrie adresa lămurită și a arata și poșta ultimă.
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IBrașovu. Strada Porții m*. ^A. t'olțuilu Tergitlii boitorii.

Recomandă on. publică la cașuri de mârte, aședămentulu 
seu de înmormântare bogată asortată în cari tote obiectele, 
atâtă sortele mai de rendă, câtă și cele mai fine, se potă 
căpăta cu prețuri ieftine.

Comisiune și ’depou de slcrluri de metalu ce se 
potă închide hermetică, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturoră SÎcHurîloru de lemuu, 
de metalâ și imitapuni de metalu și de lemnu de ștejaru.

Depou de cununi pentru monumente și plantici cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, cară funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și unn caru funebru ve- 
netă pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută promptu șl ieftinii, iau 
asupră-mi și transporturi de morți in” streînătate.

In fine recomandă și biroulă meu mijlocitori procedându 
cu cunoscuta’mî soliditate.

La cașuri de morte a se adresa la
E. TistseL2—*

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


